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verseonnummer 

onderwerp 

829744 

aanwijz ing als gemeentelijk monumen t van het 
complex Turfsingel 31 en Turfsinge l 34 / 
Spinnerijpad 1 

burgemeester en wethouders van Gouda 

Gelezen het advies d.d. 19 september 2013 
Gelet op 

besluit van 
burgemeester en 
wethouders 

• de inhoud van de brief van de Commissie Cultuurhistorie met betrekking tot het aanwijzen als gemeen
telijk monument van het object Turfsingel 31 en Turfsinge l 34/Spinnerijpad 1 (voormalige Konink lijke 
Machinale Garensp innerij met kantoor/directeurswon ing), kadastraal bekend gemeente Gouda , sectie E, 
nummer 5891 (gedeeltel ijk), waaru it blijkt dat het comp lex cultuurhistorische waarde heeft, zoals 
beschreven in de bijgevoegde redengevende beschrijving. Het object is eigendom van de gemeen te 
Gouda (contactad res: cluster Vastgoed van afdel ing CW). 

• De commissie Cultuurhistorie heef t op verzoek van de gemeente Gouda advies uitgebracht over de 
cultuurhistorische waarde van genoemd complex met de volgende waardering. Het comp lex Turfsingel 
31 en Turfsingel 34/Spinnerijpad 1 is van belang omdat: 
o het geheel een duidel ijke herkenba re eenhe id vormt ; 
o de composit ie, volumeopbouw en vormgeving van de onderdelen een grote samenhang vertonen ; 
o het een belangr ijke herinneringswaarde vormt van de industriële bedr ijvigheid die in de twintigste 

eeuw langs de singels plaatsvond. 

• De objecten Turfsingel 31 (voormalig kantoor/directeurswoning) en Turfsingel 
34/Spinnerijpad 1 (voormalige wasser ij en magazijnen) zijn van belang omdat: 

o ze door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld z ijn van een kantoor 
annex directeurswoning en een bedrijfspand van een voor Gouda typerende bedrijfstak: de 
garenspinnerij ; 

o ze gebouwd zijn in een nieuw-historiserende st ijl die kenme rkend is voor de periode rond 1916; 
o de gevel indelingen nog grotendeels authen tiek zijn en de detaillering voor wat betreft de buitenzijde 

nog grotendeels intact is en ambach telijke vaardigheid vertoont; 
o het geheel , samen met het relict van de poort, een ensemble vormt ; 
o de objecten een beeldbepalend element zijn in de gevelwand van de Turfsingel ; 
o het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda van de industriële 

bedrijvigheid die aan het begin van de twintigste eeuw plaatsvond langs de singels . 

• Het feit dat de waarde van het object eerder is aangegeven in het kader van het Monumenten 
Inventarisa tie Project; 

• het feit dat de eigenaar is gehoord en dat geen zienswijze naar voren is gebracht; 

• het feit dat aanwijzing als gemeentelijk monument niet zonder meer meebrengt dat verandering van het 
object en aanpass ing aan een doelmat ig gebruik niet mogelijk zouden zijn; 
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• het feit dat door de eigenaar c.q. gebruiker gewenste wijzigingen worden getoetst aan het 
restauratiebeleid zoals beschreve n in hoofdstuk 5.3.1 ( en bijlage 17) van bovengenoemde Nota 
Cultuurhistorie; 

• het feit dat bij restauratie van monumentale onderdelen de Subsidieverordening stedelijke vernieuwing 
2011 van toepassing is; 

• de Verordening inzake Monumenten en Archeologie ; 

besluiten: 

1. over te gaan tot aanwijzing als gemeentelijk monument van het complex Turfsingel 31 en Turfsingel 34 / 
Spinnerijpad 1 (voormalige Koninklijke Machinale Garenspinnerij met kantoor/directeurswoning) , 
kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie E, nummer 5891 (geheel , zoals aangegeven op bijgevoegd 
kaartje) ; 

l l. vast te stellen de bijgevoegde redengevende beschrijving . 

Aldus besloten in de vergadering van · 8 OKT 2013 

, burgemeester 

, secretaris 

verzonaen : 

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na dagtekening een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van 
Gouda. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. 

Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum , een omschrijving van het besluit 
waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. 
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk 
telefoonnummer u bereikbaar bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeeste r en 
wethouders, Centraal Juridische Afdeling, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda. 

Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank , postbus 20302 , 2500 EH, 
Den Haag , om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken . Voor de behandeling van een dergelijk 
verzoek is griffierecht verschuldigd . De griffie van de rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe. 
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behoort bij besluit van burgemeester en wethouders, 

nummer 829744, van ~-~-.8 OKT ZOlJ 

monumentnummer 877 

plaatse lijke aandu idin g: Gouda, Turf singel 31 en 
Turf singel 34/Spinnerijpad 1, voorma lige Koninklijk e 
Machina le Garensp innerij met kantoor/directeu rswon ing 

omschr ijving van het monument 

Ad res: Turfsinge l 31 en Turfs ingel 34/Spinne rijpad 1 

bijlage 
lijst als bedoeld in artikel 3, lid 1 
van de monumentenverordening 

Naam: 
Bouwjaar: 

voormalige Koninkl ijke Machinale Garenspinnerij met kantoor/directeurswoning 
1916-1917 

Architect: 
Bouwtekeningen: 

Inleiding 

J . Hartkamp 
Tekeningen van het oorspronkelijke ontwerp zijn niet aangetroffen in Gouda, Groene 
Hart Arch ief, archief Bouw- en Woningtoezicht Gouda. 

De Turfsingel is een deel van de singel die als ring rondom de historische binnenstad van Gouda ligt. De be
bouwing langs de singel was van oudsher gemengd met vestigingen van bedrijven en woonfuncties waarvan 
in het huidige stadsbeeld nog steeds resten z ichtbaar zijn . Aan deze singel waren ondermeer een krijtfa 
briek, aardewe rkfabr iek , turfschuren , garensp innerij en een melk inrichting gevest igd. De voormal ige Konink
lijke Goudsche Machina le Garenspinnerij is in 1916-1917 gebouwd na een brand waa rbij het eerdere be
drijfsgebouw op dezelfde locatie verloren was gegaan. Deze garenspinnerij was een van de bedrijven in 
Gouda die v las en hennep, afkomst ig uit de waarden ten zuiden van de stad, verwerkten tot eendraads 
garen. Dit was een grondstof die geleverd werd aan vele kle ine garenspinners in Gouda en omgeving. Deze 
machina le garenspinnerij vestigde zich rond 1861 aan de Turfsinge l, de toenma lige rand van de $!ad. Vijf 
kleinga renfabrikanten namen het initiatief tot deze mach inale garenspinnerij , a ls reactie op de afnemende 
kinderarbe id en concurrent ie door toegenomen industrië le productie. In de tweede helft van de zest iger jaren 
ging het bedrijf over op de product ie van een nieuw prodluct: Fibro , kunststofgarens voor de tapijt industrie , 
dat echter geen lang leven was beschoren. In 1975 werden de panden verkocht aan de gemeente Gouda en 
in 1981 vertrok het bedrijf naar Waddinxveen. De huidige gebouwen, stammend uit 1916/1917 , zijn ge
bouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect J. Hartkamp. Met uitzondering van de wasserij met 
magazijnen en het naastgelegen kantoorgebouw zijn de andere gebouwen van de garenspinnerij die in de 
loop der tijd waren gerea liseerd , afgebroken. In 1985 zijn de panden na een verbouw ing in gebru ik genomen 
met een nieuwe functie; een verzame lcomplex met sociaal -cu lturele functie gericht op de wijk Korte Akkeren. 
Bij die verbouw ing is het interieur veranderd en zijn de kozijnen van ramen en deuren vervangen, maar het 
oorspronkelijk karakteristieke bee ld van het exterieur is behouden gebleven . Inmiddels heeft grote langge 
rekte pand de functie van cultuurhu is gekregen. Het complex van voormalig kantoor en directeurswoning, 
toegangspoort en wasserij met magazijnen vormt een bee ld-bepa lend element aan de s inge l en maakt deel 
uit van het beschermd stadsgezich t. Het complex legt getuigenis af van de vroegere industr iële productie in 
de stad. 

kadastrale aanduiding 
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Omschrijving comp lex: 

Turfsingel 31 is gebouwd als kantoor met directeurswoning behorend bij het naastgelegen Turfsinge l 34, dat 
tegelijk met het kantoor en directeurswoning gebouwd is als wasserij met magazijnen. Het hoger opgaande 
volume van het kantoor met directeurswoning aan de linkerkant vormt een symmetr ie met het hoger 
opgaande gedee lte van de wasser ij en magazijnen aan de rechterkant, langs de Veerstraat. Ook qua 
detaillering horen ze bij elkaar zoals te z ien in de rode baksteen versier ingen en getrapte ornamenten die bij 
beide gebouwen voorkomen. Zowel qua uiterlijk als qua functie vormen ze dus een comp lex. Op de 
langgerekte hoofdverdieping van Turfsingel 34 was de eigenlijke fabriekshal ingericht. Deze productiehal 
was voorzien van hoge ramen en een glazen kap met metalen spantconstructie. Opvallend z ijn de w itte 
ingemetselde letters in de langsgeve l: Koninklijke Goudsche Garenspinnerij. Tussen de wasserij met 
magazijnen en het kantoor met directeurswoning zijn nog de postamenten te herkennen van het vroegere 
toegangshek tot het achtergelegen fabrieksterrein. De nieuw-histor iserende stij l van de architectuur van 
beide panden, een combinat ie van rationele vormgeving en functionaliteit met express ionistische deta ils, 
sluit aan op de functie van de gebouwen. Deze stij l is kenmerkend voor de periode rond 1916. Opvallende 
details zijn bijvoorbee ld de getrapte houten kasten van de regenpijpen, getrapte puntgeve lbekroning en de 
deurlijst van de hoofdentree in natuursteen. 

Kantoor met directeurswoning 
Voormalige kantoor met directeurswoning, nu in gebruik voor ateliers, in 1917 gebouwd als onderdeel van 
de Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij. Het blokachtige bouwvolume heeft twee bouwlagen met 
een hoge zolder , grotendeels onder een plat dak met omlopende geknikte dakschilden waarbij de knik een 
geprofileerde rand heeft, met nieuwe leien in maasdekking. Aan de zij- en achtergevels zijn verschillende 
afzonderlijke een- en tweelaagse bouwdelen . De uitbouw aan de achterzijde is recent. De goten zijn 
grotendeels van hout, en op enke le plaatsen gemoderniseerd. De gevels zijn opgemetseld in rode baksteen 
in kruisverband. De plint is van ruwgehakte baksteen . Raamopen ingen zijn voorz ien van een rollaag met 
uitmetselingen en granieten, geprofileerde waterdorpels. De meeste grote kozijnen zijn vernieuwd, enkele 
kleinere doen nog oorspronkelijk aan. 

De voorgevel aan de Turfsingel heeft een asymmetrische indeling. Links een breed risalerend gedeelte 
met flauwe puntgevel. Op de begane grond en de verdieping zijn twaalf vensters met recente schuiframen, 
twee keer drie per verdiep ing. De puntgeve l is voorzien van een getrapte, mogelijk betonnen lijst en twee 
kleine, waarschijn lijk oorspronkelijke houten, dubbele kruisvensters. Links en rechts van de getrapte lijst is 
een opvallende houten gootkast , met een naar onder toe getrapt verjongende vorm. Rechts van het 
risalerende dee l is een hoofdentree. De hoofdentree in een keperboog heeft een granieten deuromlijsting. 
Rechts van de dubbe le recente deur is een venster en nog oorspronkelijke opening voor brieven. Het 
gemeenschappelijke bovenlicht is ingedeeld in vijf vertica le vensters. Hierboven bevinden zich twee smalle 
vensters met recente schuiframen. Zowel aan de linker als aan de rechter zijgevel zijn uitgebouwde 
volumes met een gevel aan de Turfsingel. Het linker uitgebouwde volume heeft een recente deur aan de 
Turfsingel met daarboven drie smalle verticale vensters met siermetselwerk , waaronder rol lagen, en een 
betonnen daklijst. Het rechter uitgebouwde volume is hoger dan de linker uitbouw, en heeft een recent raam, 
voorheen waarschijnlijk een deur, met daarboven drie smalle vertica le vensters met siermetselwerk, 
waaronder rollagen, en een betonnen daklijst. Langs de gevels loopt een fries met een onderbroken 
uitkragende rollaag. 

De linker zijgevel heeft een uitgebouwd volume in één bouwlaag. Dit uitgebouwde volume heeft op de 
begane grond links een entree onder een stenen latei. Links en rechts daarvan een smal verticaal venster. 
Bovenin deze bouwlaag bevinden zich tien smal le vert icale vensters met mogelijk nog oorspronkelijke 
ramen. Het uitgebouwde volume heeft een geprofi leerde betonnen lijst met een gedeeltelijk plat dak en 
metalen balustrade aan de linkerzijde en rechts gedeel te lijk een leien dak met geknikte schilden met 
geprofileerde rand. Links van het uitgebouwde volume is een recent venster met schuifraam. Op de 
verdieping zijn meerdere vensters en een deur van verschi llend formaat. De gootlijst van het hoofdvo lume is 
van hout. Hieronder is deze gevel voorzien van drie uitkragende rollagen. In het dakv lak is in het midden een 
eenvoudige dakkapel met tweedel ig venster . 

De rechter zijgevel heeft een uitgebouwd volume in twee bouwlagen, deel uitmakend van het 
oorspronkel ijke ontwerp. Dit uitgebouwde volume heeft op de begane grond links een recente uitbouw. 
Daarboven zijn nog resten van een entree onder een stenen latei en meerdere smalle , mogelijk nog 
oorspronkelijke vertica le vensters. Op de verdieping zijn meerdere recente schuifvensters. Het uitgebouwde 
volume heeft een geprofileerde betonnen lijst onder een plat dak. De gootl ijst van het hoofdvolume is van 
hout. Deze gevel is langs de bovenzijde voorzien van drie uitkragende rollagen. In het dakvlak is in het 
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midden een eenvo udige dakkapel met tweedelig venster. Tussen het kantoor met directeurswoning en de 
wasserij met magazijnen z ijn de postamenten van het vroegere toegangshek tot het achterge legen 
fabrieksterre in. De gemetse lde postamente n zijn voorzien van stenen dekplaten en onderdee l van een 
recente overdekte ruimte. 

De achtergevel, aan het Garenerf, heeft op de begane grond een recente uitbouw/serre onder een plat 
dak. Op de verdieping zijn zes vensters met recente schuiframen. De gevel bezit direct onder de houten 
goot lijst drie uitkragende rollagen. In het dakv lak zijn links en rechts een eenvoudige dakkapel met tweede lig 
venster en in het midden een recent dakraam . 

Voormalige wasser ij met magazijnen 
Voormalige wasserij met magazijnen, nu in gebruik als cultuu rhuis, in 1917 gebouwd als onderdeel van de 
Koninklijke Goudsche Machinale Garenspinnerij. Het bouwvo lume bestaat hoofdzake lijk uit twee delen . 
Evenwijdig aan de Turfsingel ligt een langgerekt tweelaags gedeel te, afgedekt door een aan de voorz ijde 
afgepla t zadeldak . Dit volume gaat op de hoek van de Turfsingel met de Veerst raat over in een meer 
blokachtig, hoger opgaand hoekvo lume van dr ie bouwlagen, afgedekt door een zadeldak, haaks op de 
lengteas van de singel. De gevels aan de Turfs ingel en de beide kopgevels zijn opgemetse ld uit rode 
baksteen in kruisverband . De achtergeve l is grotendeels opgemetseld uit roomkleurige strengperss teen in 
kruisverband. Alle raamopeningen zijn voorzien van segmentbogen en schuin gemetselde waterdorpels met 
zands tenen hoek- en aanzets tenen. Op enke le plekken in de onderverdieping is het zandsteen vervangen 
door in zandkleur geverfd beton. Deuropeningen zijn voorzien van een natuurstenen latei die gedee ld wordt 
met twee vensteropeningen aan weerszijden van de toegang. Vrijwel alle kozijnen en deuren zijn vernieuwd, 
waarbij het oorspronkel ijke karakter zoveel mogelijk is nagevo lgd. De geve ls worden bekroond door een 
uitkragend fries , aan de voorzijde van gele baksteen met rode bakstenen conso les; aan de achterzijde van 
rode baksteen. 

De gevel aan de Turfsingel heeft een driedeling met een onderverd ieping, hoofdverdieping en fries. De 
onderve rdieping , de begane grond die is opgezet als verdiepte laag, heeft op regelmatige plaatsen meerdere 
vernieuwde, blauw geschilderde, rechthoekige vensters met roedeverdeling en een drietal deuren. De 
hoofdverd ieping, de eerste verdieping die door de hoge werkruimte als hoofdverdieping wordt gezien , heeft 
een ononderbroken rij van dert ig verticale segmentboogvensters. De houten rechthoekige roedeverde ling is 
witgeschilde rd. Centraal in deze gevel zijn boven de segme ntboogvensters in witte strengperssteen de 
letters ingemetse ld: KONINKLIJKE GOUDSCHE MACHINALE GARENSP INNERIJ. Het fries van het 
langgerekte volume is getrapt en wordt verlevendigd door een regelmatige reeks bakstenen gootconso les. 
Het hoger opgaande volume aan de rechter zijde heeft boven de segmentboogvensters een rij van negen 
rechthoekige vensters , per drie gegroepee rd onder een gedeelde latei. Bij de lateien zijn keperboogvormige 
uitmetselingen en twee natuurstenen uitmetse lingen. Het fries van dit volume met een topgevel is getrapt. 
Op de hoeken zijn vers ieringen die doorgaan in de zijgevels. Langs de bovenzijde van het hoge vo lume zij n 
op de hoeken getrapte uitgemetselde aanzetstenen. De 1Plint wordt op de hoeken verlevendigd door getrapte 
uitsparinge n in het metselwerk . 

De rechter zijgevel, langs de Veerstraat, heeft een driedeling met de begane grond, hoofdverdieping en 
tweede verdieping . De onderste laag heeft op regelmatige plaatsen meerdere relatief kleine, blauw 
geschilderde, rechthoekige kruisvensters. De hoofdverdieping daar boven heeft zes verticale 
segmentboogvensters. De houten rechthoek ige roedeverdeling is blauw geschi lderd. De tweede verdieping 
heeft vijf rechthoekige vensters, waarvan de middelste per drie gegroepeerd onder een gedeelde late i. Bij 
deze vensters z ijn keperboogvormige uitmetselingen. Langs de bovenzijde zijn getrapte uitgemetselde 
aanze tstenen die gedeeld worden met de voor- en achtergevel. De plint wordt op de hoeken verlevendigd 
door get rapte uitsparingen in het metselwerk. De rechte daklijs t is gep rofileerd. 

De linker zijgevel heeft links op de hoofdverdieping een metalen dubbel laad luik met hij sbalk en, ook_ aan 
de linkerzijde een puntgevel. Langs de Turfsingel zijn de postamenten van het vroege re toegangshek tot het 
achterge legen fabrieksterrein. De gemetselde postamenten zijn voorzien van stenen dekplaten en onderdeel 
van een recente overdekte ruimte. 

De achtergevel, aan het Spinnerijpad , weersp iegelt de gevel aan de Turfsingel met een langgerekt volume 
en het hogere volume langs de Veerstraat. Het grootste dee l van deze geve l is opgemetseld uit roomwitte 
strengperss teen. Bij de regelmatige reeks vensteropeningen zijn rode segmentbogen en rode waterli j sten 
met zandstenen hoekstenen. Links en rechts in de gevel zijn muurdelen van recente kleurige tegels. In het 
midden is, in de geve l, een groot mosaiek -achtig kustwerk aangebracht van diverse ruwe bakstenen delen . 
Het fries van de gevel heeft rode rollagen. Kozijnen en ramen zijn recent, en wit en blauw gesch ilderd. 

Het interieur is grotendeels verbouwd in 1985. De muren van de grote productieha l op de eerste 
verdieping zijn voorzien van deco ratief metselwerk van geglazuu rde baksteen. De beide kopse muren 
geheel in witte geg lazuurde stenen, hier en daar vernieuwd. De voor- en achtermuur zijn ook bekleed met 
witte stenen maar hebben een lambrisering van gele en blauwe geglazuurde baksteen. In deze productiehal 
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zijn de oorpronkelijke metalen spanten nog aanwezig. 1 n de hal is een gevelsteen uit 1891 van een van de 
andere voormal ige gebouwen van de garenspinnerij. Oorspronke lijk bezat het pand een lichtstraat; deze is 
bij eerdere verbouwing verdwenen. Enkele bouwfragmenten zoa ls een glazen gedenkraam en een 
tegeltableau zijn in particulier bezit. 

Waardering 

Het complex Turfsinge l 31 en Turfsingel 34/Spinner ijpad 1 is van belang omdat: 
1.het geheel een duidelijke herkenbare eenhe id vormt; 
2.de compositie, volumeopbouw en vormgeving van de onderdelen een grote samenhang vertonen; 
3.het een belangr ijke herinneringswaarde vormt van de industriële bedrijvighe id die in de twintigste eeuw 
langs de singels plaatsvond. 

De objecten Turfsingel 31 (voormalig kantoor/directeurswoning) en Turfsingel 34/Spinnerijpad 1 
(voormalige wasserij en magazijnen) zijn van belang omdat: 
1.ze door de algehele architectonische vormgeving een goed voorbeeld zijn van een kantoor annex 

directeurswoning en een bedrijfspand van een voor Gouda typerende bedrijfstak: de garenspinnerij; 

2.ze gebouwd zijn in een nieuw-histo riserende stijl die kenmerkend is voor de periode rond 1916; 

3.de gevelindel ingen nog grotendee ls authentiek zijn en de deta iller ing voor wat betreft de buitenzijde 
nog grotendee ls intact is en ambach telijke vaardigheid ver toont; 
4.het geheel, samen met het relict van de poort een ensemble vormt; 
5.de objecten een beeldbepalend element zijn in de gevelwand van de Turfsingel; 
6.het tot uitdrukking brengt de stedenbouwkund ige ontwikkeling van Gouda van de industriële bedrijvig heid 
die aan het begin van de twint igste eeuw plaatsvond langs de singels . 

- r H- 1-
~ -= -· I qa :.W, 

Voo rgevel kantoor/directeurswoning aan de Turfsingel met rechts relict van de poort en deel van de wasserij met magazij n 
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Gootkast aan de voorgeve l 

Linker zijgevel 

,., 
_.._'),_ 

Achtergevel (links) en zij gevel (rechts) met recente aanbouw 

Voorgevel voo rmalige wasser ij met magazijnen aan de Turfs ingel 
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Detail van de voorgeve l Detail van de achtergevel 

Zijgevel aan de Veerstraat Zicht op de achtergevel 

Bouwkundige staat: goed 

Datum foto's en schouw: februari 2005 en mei 2013 
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omschrijving 

MONUMENTENTEKENING 

directie 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

afdeling: 
Beheer Openbare Ruimte 
Geo • informatie 

Adres 
Turfsingel 31-34 

Spinnerijpad 1 

Kadastraal bekend 
Sectie E 
Nummer(s) 5891 gedeeltelijk 
Nummer(s) 
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JR 
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schaal: 
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